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  :Citric acid Production) اللیمون(أنتاج حامض الستریك 
  ھناك نوعان من حامض الستریك -
  .ویستخلص ھذا الحامض من الفواكھ إذ یتواجد فیھا بشكل طبیعي: Natural citricحامض الستریك . ا

ً بحامض الست: Fermented citricحامض الستریك . ب ریك وینتج عن التخمرات المیكروبیة ویسمى ایضا
  .الصناعي

یستخدم حامض الستریك في الصناعات الغذائیة كمادة حافظة وكذلك كمادة محمضة وفي الصناعات الطبیة وفي 
  المشروبات الغازیة 

  كیمیائیة انتاج حامض الستریك

 :االحیاء المجھریھ المستخدمة في انتاج حامض الستریك

   :Fungiالفطریات 

  :لقدرة على انتاج حامض الستریك ومن اھم االعفان المشتركة في انتاجھ یمتلك العدید من االعفان والخمائر ا
Aspergillus niger , A. wentii , A .clavatus  
Penicillium citrinum , P. luteum  
Mucor pyriformis  
Candida lipolytica 

C. tropicals  
  

انتاج حامض الستریك وذلك لألسباب االكثر شیوعا واستخداما على مستوى التجاري في  A .nigerیعد العفن 
  :التالیة 

  سھولة تداولھ. 1
  قدرتھ على النمو في الماج الخام الرخیصة الثمن. 2
  إنتاجھ العالیة. 3

  :Bacteriaالبكتریا         . 2
Bacillus lichnerformis  
Brevibacterium  flavum 

  :االوساط التخمیریة
ا االحماض مثل الموالس ومحلول السكروز ونشأ الذرة او البطاطا تستخدم أوساط تخمیریة كثیرة إلنتاج ھذ 

  .وفضالت مصانع الدبس وغیرھا
سكر ویضاف لھ بعض االمالح لنترات %  20-10لكن االكثر شیوعاً في االستخدام ھو الموالس الذي یحوي 

  االمونیوم وكبریتات المغنیسیوم وفوسفات البوتاسیوم

  :طرق أنتاج حامض الستریك

 Surface method) الطریقة السطحیة(طریقة القدیمة ال. 1

  Submerged) المغمورة(الطرقة الحدیثة . 2
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في الطریقة السطحیة یتم التلقیح بالسبورات المنتفخة بحیث تبقى ھذه السبورات طافیة على سطح الوسط من اجل 
  .مشكلة ھذه الطریقة ھي التلوث بفطریات اخرى , التھویة الجیدة 

یعتمد على مصدر الكربون  pHایام  10-7م مدة التخمر  30-28درجة حرارة , تھویة جیدة :  میةظروف التن
  ).3-2(وإذا كان محلول السكروز  6- 5فاذا كان موالس تتراوح بین 

  : Lipids productionانتاج الدھون 
ریة في انتاج الدھون في وكان االلمان اول من فكر باستخدام االحیاء المجھ, تنتج االحیاء المجھریة الدھون  

 SCOالحرب العالمیة ویمكن أنتاج العدید من ھذه المواد من عدد كبیر من االحیاء المجھریة ویطلق علیھا 
(Single cell oil)  

  :االحیاء المجھریة المنتجة للدھون

  الخمائر. 1
 Trichosporon pullulans   ,Torulopsis lipofera  ,Candida pulcherima  ,

Saccharomyces cerevisiae  
  

  الفطریات. 2
 Aspergillus niger  ,Geotrichum candidum   

  :البكتریا. 3
  . Corynebacterium Nocardia  ,Mycobacteriumھناك اعداد قلیلة من البكتریا المنتجة للدھون مثل  
  

مواد مولدة للحساسیة وذات  تكون الدھون المنتجة من ھذه االحیاء وبكتریا اخرى تمیل للتحلل مؤدیة الى انتاج
  .طابع سام
اكثر الدھون المیكروبیة تكون متشابھة للزیوت النباتیة من حیث محتواھا من الحوامض الدھنیة غیر  •

  المشبعة
االخشاب المتحللة الشرش ومخلفات , المواد السیلیلوزیة , الموالس :  المستخدمةالمواد االولیة  •

وأحیانا تضاف امالح ,  Cالى كمیة  N2الدھون الموازنة بین كمیة اھم شيء في انتاج . وصناعة الورقة 
 Sodiumالفوسفات والبوتاسیوم والمغنیسوم وتضاف كمیات قلیلة من الكحول وخالت الصودیوم 

acetate 

  .Tankerاو  Traysتستخدم , الظروف ھوائیة : ظروف االنتاج  •
  .ایام  3-2م لمدة ) 20-15(استخدام الخمائر درجة الحرارة عند , األس الھیدروجیني حامضي          
  یوم 8- 6م لمدة  32-25اما عند استخدام االعفان تكون درجة الحرارة          
وتزل لمدة یوم كامل , حیث تستخدم مذیبات عضویة مع الحرارة  Suxhuletیتم تقدیر الدھون بطریقة  •

overnight تمر بعملیات تنقیة وتكرار لغرض  بعدھا تبخر المادة العضویة وتبقى الدھون التي
  ....استخدامھا كغذاء

  :استخدام االحیاء المجھریة في تحریر الزیوت •
وتستعمل الخمیرة .یمكن استعمال االحیاء المجھریة لتحریر الزیوت وتغیر الصفات غیر المرغوبة فیھا          

Candida lipolytica             ة اجزاء تحریر على الكولسترول في الدھون          اضافة الى امكانی, لتحریر الدھون
  ...  ویمكن لألحیاء المجھریة ازالة بعض مكونات الزیت غیر المرغوب فیھا , الحیوانیة 
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  :Single cell Proteins( SCP(انتاج بروتین احادي الخلیة 
ویقع منتج , مجھریة وحیدة الخلیة یقصد بالبروتین احادي الخلیة بأنھ البروتین المنتج عن طریق تنمیة االحیاء ال

  .ویعد شكال خاصا من انتاج الكتلة الحیویة , البروتین ھذا ضمن مواد االیض االولیة 
كما یستخدم كمدعمات للعلف الحیواني وبالتالي تزید , یستخدم ھذا البروتین بعد تصنیعھ والتأكد من عدم سمیتھ 

  .البشريمن كمیة البروتین الحیواني المنتج لالستھالك 
  

  :مزایا االحیاء المجھریة المستخدمة في انتاج البروتین 
  سریعة النمو . 1
  تتمكن من النمو على مواد سھلة وبسیطة وغیر مكلفة ومتوفرة. 2
  غیر سامة او ممرضة . 3
  محتواھا الغذائي عاٍل من البروتینات والفیتامینات. 4
  قلیلة المحتوى من االحماض النوویة . 5
  مواد وفضالت اثناء النمو یصعب التخلص منھا ال تكون. 6
  .سھولة استخالص خالیاھا من وسط التخمر. 7
  تنتج بروتیناً قابالً للھضم وذو لون ونكھة مرغوبة . 8
  یمكن التحكم بظروف االنتاج والسیطرة التامة علیھا . 9

10 . ً   یمكن ھندسة االحیاء المجھریة وراثیا
  

 :انتاج البروتین احادي الخلیة االحیاء المجھریة المستعملة في

  -:الخمائر . 1
Candida utilis :  

سكریات (تمنى على الخشب المتحلل كمصدر للكاربوھیدرات وكذلك على فضالت صناعة الفواكھ والخضر 
  )مختلفة وحوامض عضویة

Saccharomyces cerevisiae :  
  الفواكھ والخضرتمنى على الموالس وفضالت صناعة الحبوب  والسكر وفضالت صناعة  

Kluyveromyces fragilis :  
  )الشرش(تمنى على فضالت صناعة االلبان 

Torulopsis utilis :تمنى على المخلفات الكبریتیة لمعامل الورق  

  االعفان  . 2

Aspergillus spp 

Rhizopus spp   تنمى على النشأ كمادة اولیة  
Penicillium spp 

Fusarium spp : كلوكوز وفول الصویا والبازالیاتمنى على وسط فیھ  
  

 .وھو ذو نكھة وقوام اللحم Mycoproteinیطلق على البروتین الفطري  •

  : البكتریا . 3
نموھا على  تكون البكتریا مفضلة في االنتاج لنموھا السریع ومحتواھا من االحماض االمینیة االساسیة وإمكانیة

  مثالھا... مشتقات بترولیة ومخلفات سیلیلوزیة وطعم بروتینھا مقبول 
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Lactobacillus bulgaricus :تمنى على فضالت صناعة االلبان وفضالت صناعة الفواكھ والخضر  

Lb. acidophilus :تمنى على فضالت صناعة الفواكھ والخضر  
Bacillus megaterium :الكالیكوجین(لحوم تمنى على فضالت صناعة ال(  

Pseudomonas methanica  :تمنى على المشتقات البترولیة.  

  :الطحالب. 4
Spirulina :  

  )pH- 5.8-11(تنمو في میاه قلویة , بروتین % 60من الطحالب الخضراء المزرقة  
Chlorella :  

  تمنى في بحیرات مخلفات المجاري والبحیرات الصناعیة 
تھا وتجفف وتؤكل وھي ذات بروتین عالي التركیز لكن المشكلة ھو في حاجتھا الى تجمع ھذه الطحالب بعد تنمی

ضوء الشمس ولذا تزرع مكشوفة وبذلك تتأثر بالظروف الجویة وتتلوث بالبكتریا والفیروسات اذ تنمو معھا 
  ...طحالب سآمة كما ان جدارھا السلیلوزي صعب الھضم لإلنسان

  
بروتین وحید الخلیة انھا تتم تحت التھویة نظراً للحاجة الى طاقة في مثل ھذه اھم میزات العملیات االنتاجیة لل

 ...العملیات لبناء الكتلة الحیویة ولذلك فھي تتم باستعمال المزارع المستمرة

  :معوقات الصناعة البروتین احادي الخلیة وبعض الحلول لھا 

الذي  RNAعالیة من الحوامض النووي خاصة  االحیاء المجھریة المستعملة سریعة النمو وتحوي مستویات. 1
  .ال یمكن للجسم استھالكھ وتمثیلھ وال التخلص منھ لذلك یؤدي الى مشاكل صحیة 

لكنھا تساعد , المنتجات التي یتم انتاجھا من الھیدروكاربونات التي تعد افضل المواد من حیث االنتاجیة . 2
ولذلك تم التوجھ الى استعمال مواد بسیطة لضمان أنتاج . جداً  االحیاء المجھریة على انتاج االمینات المسرطنة

  ...مواد بروتینیة خالیة من المواد المؤذیة واالبتعاد عن المواد المعقدة

  من المحاوالت التي اجریت لحل معوقات ھذه الصناعة * 

  ادخال جینات تنتج االنزیمات التي تحلل الحوامض النوویة . 1
  ...ئي وتخلیصھ من الحوامض النوویة وتعدیل محتواه من الحوامض االمینیة ومواد النكھة تعدیل المنتج النھا. 2
  یمكن استعمال الھندسة الوراثیة للتحسین العالقة بین تركیب البروتینات المنتجة ووظائفھا. 3
  استعمال الھندسة الوراثیة إلنتاج سالالت تستھلك مواد اولیة بسیطة ورخیصة الثمن. 4

  

 : Xanthan productionزانثان أنتاج ال

بعملیات التخمیر الھوائي في مزارع الوجبة الواحدة  Xanthomons  campestrisسكر معقد ینتج من بكتریا 
Batch culture ,یستعمل كمادة مثخنة وكذلك كمادة مثبتة في التصنیع الغذائي.  

  

 : Dextrin productionانتاج الدكستران 

ً من ) سكر متعدد(كربوھیدراتي  الدكستران عبارة عن مركب و یستخدم كمادة glucan صمغي یتكون اساسا
خالل تنمیتھا على الموالس والدكستروز  Leuconostoc mesenteroides ینتج من بكتریا . مثبتة 

Dextrose كذلك یمكن ان ینتج من قبل بكتریا , النقيLactobacillus , Streptococcus  
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 : Bioplastics production انتاج اللدائن الحیویة 

تتجمع . ایضا ھي بولیمرات تنتج بشكل رئیسي من البكتریا  Biopalوتسمى  Bioplasticsاللدائن الحیویة 
المادة على شكل حبیبات داخل الخالیا وتمثل خزین للكربون والطاقة ویوجد في السایتوبالزم والبعض یرتبط 

وتكون ھذه المواد , یة مما یشیر الى اھمیتھ الفسلجیة للخالیا بالجدران الخلویة وینتج تحت ظروف نقص االغذ
 .قابلة للتحلل الحیوي

 :اھم البكتریا المستعملة لإلنتاج  •

Alcaligenes eutrophus  من الوزن الجاف %  90ویصل إنتاجھا الى.  
  

                       Bacillus megaterium 
     Bacillus subtilis      من الوزن الجاف عند مالئمة الظروف %  70-50جھا الى ویصل انتا 

      
 .بعض العصیات تجمع ھذه المواد اثناء تكوین السبورات •

یستعمل اللدائن الحیویة في صناعة االغطیة للزراعة المحمیة وللتغلیف للمواد الغذائیة وفي صناعة  •
 .مكن ان تحرق لتولید الطاقة االلیاف والحبال او بعد االنتھاء من استعمال اللدائن الحیویة ی

  :أنتاج االحماض االمینیة

  Lysineانتاج الالیسین 

من االحماض  Lysineیعد  Corynebacterium glutamicumباستعمال بكتریا  Lysineانتاج الالیسین 
على ان بناء الالیسین یتم بمسارین مختلفین  Aspartic acidاالمینیة االساسیة التي یمكن تصنیعھا من حامض 

  .اساس االحیاء المجھریة التي تقوم بھا 
1 .Daimio pimelic acid pathway:  
یستعمل ھذا المسار إلنتاج الالیسین في البكتریا والنباتات الراقیة حیث یبدأ ھذا المسار بالحامض االمیني  

Aspartate  ومن خالل سلسلة من التفاعالت االنزیمیة التي تتضمن مصدرpyruvate  ,Succinyl –COA 
  فضال عن الماء وعوامل اخرى 

2 .Aminadipic acid pathway :  
  Acetyl – COA, α-Ketoglutarateیستخدم ھذا المسار إلنتاج الالیسین في الفطریات ویبدأ ھذا المسار ب

  .وبسلسلة ن التفاعالت
اس لتخمیر اما یستعمل الموالس كمادة اس Corynebacterium glutamicumإلنتاج الالیسین باستعمال  

وعند استھالك , فیكون قریب من التعادل ویمكن تظبیطھ باستعمال الیوریا واالمونیا  pHاالس الھیدروجیني 
ساعات من بدء  10ان انتاج الالیسین یبدأ بعد حوالي . السكر من قبل البكتریا یتجمع الالیسین في وسط النمو 

  .ساعة  60التلقیح ویصل الى اعلى تركیز بعد مرر 

  أنتاج االنزیمات 

  Bacillusانتاج انزیم االمیلیز بوساطة  . 1
ان تخلیق العدید من االنزیمات الخارجیة یحكم بقدر او بأخر بتركز المواد الغذائیة الموجودة في وسط النمو 

 ھما االلیتان المنظمتان Catabolism repressionوعلى درجة الخصوص فانھ یعتقد ان تثبیط الناتج النھائي 
بواسطة  B.lichenfiormامیلیز في  -یكبح تخلیق االلفا. الرئیسیتان اللتان تتحكمان بتخلیق االنزیمات الداخلیة 

  .الكلوكوز 
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بواسطة مزرعة بكتیریة مغمورة تحتوي الكازین وسائل منقوع الذرة  Bacillus sppینتج االلفا امیلیز من  
زالة كتلة الخالیا یرسب االنزیم من السائل الرائق باستعمال ساعة وبعد ا 48م ولمدة  30والنشا بدرجة حرارة 

  امالح كبریت االلمونیوم ویذوب الراسب ویعرض الى خطوات تنقیة اضافیة
  
  
  


